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SUNUŞ
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 22 Ocak 2016 günlü toplantısında; “STAJYER
AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI”nın bu yıl da, Türkiye Barolar Birliği
Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu’nun denetim ve sorumluluğunda yapılmasına ve Yarışma
Kurulu olarak görev yapmalarının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
İlki 2014, ikincisi 2015 yılında yapılan STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL
DURUŞMA YARIŞMASI”nın 2016 yılında da, barolarımızın ve stajyerlerimizin artan
katılımıyla gerçekleşmesi, gelenekselleşme yolunda önemli bir adım olacaktır.
2014 ve 2015 yıllarında, yedi coğrafi bölgede, yarışmaya ev sahipliği yapan barolarımızın
illerinde, eş zamanlı olarak başlayan birinci aşama yarışmaları, değerli jüri üyeleri ile
katılımcıların hukuki bilgi ve tecrübeleriyle adeta bir hukuk ziyafetine dönüşmüştür. Bölge
birinciliğini kazanan takımların katıldığı ve Ankara’da gerçekleştirilen final yarışmaları da
heyecanlı bir atmosferde, aynı başarıyla tamamlanmıştır.
Her zaman gurur ve sevinçle tekrarlıyoruz ki, bizleri bu başarıya götüren en büyük güç,
siz saygıdeğer barolarımızın bu etkinliğe yönetici, katılımcı ve personel işbirliği ile göstermiş
olduğunuz yoğun ilgi ve verdiğiniz destektir.
Yarışmaya ayırdıkları zaman, harcadıkları emek ve bizlerle birlikte yaşattıkları heyecan
ile büyük katkı sağlayan, etkinliğimizin olmazsa olmazı saygıdeğer jüri üyelerimize sadece
teşekkür etmekle yetinmiyoruz, onlara minnettarlığımızı bir kez daha bildirmekten ayrı bir
sevinç ve onur duyuyoruz.
Ayrıca etkinliğimizin en iyi şekilde gerçekleşmesi için Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi’ne koşulsuz destek veren Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanı Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyesi değerli meslektaşlarımıza bu güven ve desteklerinden
ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu yıl “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması”nın birinci aşaması olan
bölge elemeleri yine yedi coğrafi bölgede eş zamanlı olarak, 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde,
final yarışması ise 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Bu yarışmanın stajyer avukat meslektaşlarımız için; adil yargılanmanın olmazsa olmazı
“bağımsız savunma”yı temsil eden Avukatlık mesleğine girişin ilk adımı olan Avukatlık
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Stajında unutamayacakları bir deneyim olacağına inanıyor; “kurgusallığı” unutturacak bir
düzeyde ve meslek etiğine uygun olarak gerçekleşeceğinden kuşku duymuyoruz.
Yürekten inandığımız bir başka konu da, Yarışmanın mesleki dayanışma, mesleki duruş,
duruşma tecrübesi, hukuki bilgi birikimi gibi bir avukatta olması gereken önemli meziyetlere
sağlayacağı katkıdır.
Yarışmamızın birinci aşamasının konusunu oluşturan “olay metni”, koşulları, yarışmanın
yönetimi, takımların yazılı iddia ve savunmalarını TBB Eğitim Merkezi’ne ulaştırma süreleri
ve yarışma ile ilgili diğer tüm kurallar ve ayrıntılar bu broşür içerisinde bilgilerinize
sunulmaktadır.
Bu etkinliğin, TBB Eğitim Merkezi Staj Eğitim Çalışmalarının, “mesleğe yeni atılacak
genç meslektaşlarımız arasında yıllar boyu sürecek köklü dayanışma ve dostlukların
temellerinin atılması” hedefine önemli katkı sağlayacağı düşüncesi ile yarışmalara katılacak
olan takımlarımıza başarılar diliyor ve kendilerini şimdiden kutluyoruz.
Saygılarımızla.

TBB EĞİTİM MERKEZİ YÜRÜTME KURULU

Av. BERRA BESLER
TBB EMYK Başkanı
Av. Rifat ÇULHA
TBB EMYK Üyesi
Av. N.Serpil ÖZOK
TBB EMYK Üyesi

Av. ALPAY SUNGURTEKİN
TBB EMYK Başkan Yrd.

Av. M. Cumhur ARIKAN Av. F. Deniz ALAEDDİNOĞLU
TBB EMYK Genel Skr.
TBB EMYK Saymanı

Av. Tamer ŞAHİN
TBB EMYK Üyesi
Av. Ayhan CANDAN
TBB EMYK Üyesi

Av. R. Kadri SEPTİOĞLU
TBB EMYK Üyesi

Av. Recep ADIGÜZEL
TBB EMYK Üyesi

Av. Şeref KISACIK
TBB EMYK Üyesi

Av. Yusuf AKBAŞ
TBB EMYK Üyesi

Av. Halit ADVAN
TBB EMYK Üyesi

Av. Bülent MARAKLI
TBB EMYK Üyesi
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Av. Meryem ÇETİN
TBB EMYK Üyesi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASININ

BİRİNCİ AŞAMASI
YARIŞMA TAKVİMİ
(BÖLGE ELEMELERİ)

1- TAKIMLARIN KAYITLARI

Son Bildirim Tarihi: 25 Mart 2016
2- İDDİANAME VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ:

Son Teslim Tarihi: 25 Nisan 2016 / Saat: 17:00
Teslim Yeri: Türkiye Barolar Birliği, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi
Av. Özdemir Özok Sokak No:8 06650 Balgat - ANKARA
Teslim Şekli: Teslim tarihinde elde olacak şekilde posta, kargo veya (alındı
belgesi karşılığı) elden.
3- DURUŞMA (SÖZLÜ AŞAMA) YARGIÇLARININ İLANI

Bölge Elemeleri İçin: 05 Mayıs 2016
4- DURUŞMA (SÖZLÜ KARŞILAŞMA)

14-15 Mayıs 2016, Cumartesi-Pazar
NOTLAR:
1- Barolar kayıt başvurularında; takımda yer alan yarışmacıların ve (varsa) takım
çalıştırıcılarının, isimlerini, tebligat adreslerini, elektronik posta adreslerini, telefon numaralarını ve yarışmaya başvuru şartlarını taşıdıklarına dair belgeyi sunmak zorundadırlar.
2- Takımların olayla ilgili sorularına verilen cevaplar e-posta yoluyla tüm takımlara
gönderilecektir.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASININ

İKİNCİ AŞAMASI

YARIŞMA TAKVİMİ
(YARIŞMA FİNALİ)
1- TAKIMLARIN KAYITLARI

Bölge Elemelerinde birinci olan takımlar Ankara’da yapılacak Yarışma Finalinde
yarışmaya hak kazanırlar. Ayrıca bir kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.
2- İDDİA VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ:
Son Teslim Tarihi: 06 Eylül 2016 / Saat: 17:00
Teslim Yeri: Türkiye Barolar Birliği, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi
Av. Özdemir Özok Sokak No:8 06650 Balgat - ANKARA
Teslim Şekli: Teslim tarihinde elde olacak şekilde posta, kargo veya
(alındı belgesi karşılığı) elden
3- DURUŞMA (SÖZLÜ AŞAMA) YARGIÇLARININ İLANI
15 Eylül 2016
4- DURUŞMA (SÖZLÜ KARŞILAŞMA)
YARIŞMA FİNALİ
24-25 Eylül 2016, Cumartesi-Pazar
Ankara
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“TBB STAJYER AVUKATLAR
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
BÖLGE ELEMELERİ“ OLAYI

İsmail, yılbaşı kutlamalarının ardından yeniyılın ilk dakikalarında gürültü nedeniyle
komşusuyla tartışmıştır. 6.1.2016 günü evinin kapısına yapıştırılmış olan, hakkındaki bir soruşturma nedeniyle polis merkezine çağrı kağıdını görmüş ve bunun
üzerine bir taksiye binerek çağrıyı yapan polis merkezine doğru yola çıkmış, yolda
da hukuki yardıma ihtiyacı olacağı düşüncesiyle avukatı GÜLTEN’e mesaj atıp, oraya
gelmesini istemiştir.
Polis merkezindeki kamera kayıtlarında, ses olmamasına rağmen görüntülerden
anlaşıldığı üzere olayın şöyle geliştiği görülmektedir:
İSMAİL, polis merkezine geldikten sonra ifade odasına girmiş; bu sırada başka bir
şüphelinin ifadesini alan polis memuru MAHMUT ona dışarı çıkmasını işaret etmiş,
dışarı çıkmamakta ısrar edince polis memuru MAHMUT, onu kolundan çekerek dışarı çıkarmak istemiştir. Dengesini kaybederek sendeleyen İSMAİL, önünde bulunan sandalyeyi polis memuru MAHMUT’a doğru itmiş; bunun üzerine polis memuru
ona yumruk atmıştır. İSMAİL’in de polis memuru MAHMUT’a yumruk atması üzerine
gelen diğer polis memurları SACİT, ALİ, YAKUP, RÜŞTÜ ve MESUT olaya müdahale
etmişler, bir polis İSMAİL’i ensesinden tutup yere yatırırken bir polis memuru da
yumruk atmış, diğer polis memurları yerde yatan İSMAİL’e vurmaya devam etmişlerdir. Beş polis memuru kendisini tutmakta iken, daha önce yumruk attığı polis
memuru MAHMUT, İSMAİL’e üç kez tekme atmıştır.
Bu sırada İSMAİL’in savurduğu tekme polis memuru SACİT’in elindeki telsize isabet
etmiş, tekmenin etkisiyle fırlayan telsizin çarpması sonucu polis memuru SACİT’in
kaşı yarılmıştır. Yere düşen telsiz de parçalanarak kullanılamaz hale gelmiştir.
Elleri kelepçelenerek odadan çıkarılan İSMAİL, nezarethane önünde bulunan bekleme odasına götürülmüştür. Bekleme odasında elleri kelepçeli vaziyette beklediği
sırada, polis memurlarıyla sözlü olarak tartışmaya devam etmiş, bekleme odasında
bulunan dolaplara tekme atmış, daha sonra kafasını dolaba vurması üzerine baygınlık geçirmiştir.
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Sanık müdafii Av. Gülten’in anlatımlarına göre olay şu şekilde gerçekleşmiştir:
Av. GÜLTEN, İSMAİL’den, 6.1.2016 tarihinde polis merkezine gitmek üzere yolda olduğu ve kendisinin de oraya gelmesini istediğine dair bir mesaj almıştır. İSMAİL birkaç dakika sonra tekrar aradığında, polis merkezine geldiğini, polislerle tartışmakta olduğunu söylemiş, bu arada Av. GÜLTEN, bağırma ve küfür sesleri ile birisinin
“telefonu kapat” diye bağırdığını duymuştur. Bunun üzerine derhal polis merkezine
gitmiş, oraya vardığında İSMAİL’in nezarethanenin önünde ayakta durduğunu ve
alnının kanadığını görmüştür. GÜLTEN, müvekkilinin görüntüsünden darp edildiğinin anlaşıldığını, fakat ellerinin kelepçeli olup olmadığını hatırlamadığını, İSMAİL’in
bu esnada yere düşerek baygınlık geçirdiğini, bu olaydan sonra 112 Acilden sağlık görevlilerinin geldiğini söylemiştir. 112 Acil görevlilerinin gelmesinin ardından
İSMAİL’in hastaneye götürüldüğünü, ama muayene olmayı reddedince tekrar polis
merkezine getirdiklerini söylemiştir.
Av. GÜLTEN, hastaneden geldikten sonra polis merkezi amiri HASAN’ın kendisini
çağırdığını, odasına gittiğinde müvekkilinden yumruk ve tekme yediklerini söyleyen
iki polisin de odaya geldiğini ve polislerden birinin İSMAİL’in telefonla konuşarak ifade odasına girdiğini, kendisini dışarıya çıkarmaya çalışınca da ona yumruk attığını
söylediğini belirtmiştir.
Bu esnada Av. GÜLTEN Cumhuriyet savcısının gözaltı kararı bulunup bulunmadığını
sormuştur ancak kendisine böyle bir karar gösterilmemiş, kolluk amirinin gözaltı
kararı verme yetkisinin bulunduğu bildirilmiştir.
Bundan sonra polisler ayrıntılı üst araması yapmak ve İSMAİL’in üzerinden çıkan eşyaları teslim alıp, tutanak düzenlenmek istemişlerdir. Av. GÜLTEN yapılmak istenen
arama işlemine karşı gelse de işlem gerçekleştirilmiştir.
Av. GÜLTEN müvekkili hakkındaki soruşturma dosyasını incelemek ve müvekkili ile
başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşme yapmak istemişse de, polisler
Cumhuriyet savcısının izin vermesi gerektiği gerekçesi ile her iki talebi de reddetmiştir.
Bu işlemin ardından ifade almaya geçilmiştir. İSMAİL’in ifadesi MAHMUT tarafından
alınmış, polis memuru ALİ ise, zabıt katibi olarak görev yapmıştır. İSMAİL ifadesinde
polis merkezinde yaşadığı olayı anlatmış ve ifadesini alanlar dahil, olaya karışan
tüm polis memurlarından şikayetçi olduğunu söylemiş ve kendisine yöneltilen devlet malına zarar verme ve yaralama suçlamalarını reddetmiştir.
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İfade tutanağının imzalanması akabinde Av. GÜLTEN’e artık gidebileceği söylenmiştir. Fakat Av. GÜLTEN doktor raporu alınmadan gitmeyeceğini söyleyince, İSMAİL polis memuru YAKUP nezaretinde tekrar hastaneye götürülmüş, geri getirilmiş
ve nezarethaneye alınmıştır. Bunun üzerine saat 23.00 civarında Av. GÜLTEN polis
merkezinden ayrılmıştır.
İSMAİL’in adli muayene raporuna göre; üst dudak orta kısımda sıyrık, göğüs sağ kısımda ağrı ve hassasiyet, alın orta kısımda 3-4 cm çapında ekimoz, sıyrık, burunda
ekimoz ve şişlik, sağ el bilek dış kısımlarda sıyrık, her iki el bilek çevresinde kelepçe
izine uyar ekimoz ve kızarıklık, sağ uyluk dış orta kısımda 3-4 cm alanda hiperemi
ve sıyrık tespit edilmiştir.
Ertesi sabah İSMAİL, müdafii aracılığıyla İstanbul C. Başsavcılığı’na dilekçe vererek
tüm yaşadıklarını anlatmış ve polis memurları tarafından yapılan işlemlerin hukuka
aykırı olduğunu belirterek onlardan şikayetçi olmuştur.
Polis memurları MAHMUT ve SACİT de İsmail’den şikayetçi olmuşlar, şikayet dilekçesine amir HASAN ve polis memurları MAHMUT, SACİT VE RÜŞTÜ’nün imzasını
taşıyan tutanak ile, MAHMUT’un yüzünde ve ellerinde sıyrıklar oluştuğuna, SACİT’in
de kaşının iki dikiş atılacak şekilde yarıldığına dair raporları eklemişlerdir.
Tutanakta; olayın İSMAİL’in ifade odasına telefonla konuşarak girmesi ve uyarıya
rağmen çıkmaması üzerine başladığı, odadan çıkarmak için müdahale etmek zorunda kalındığı, müdahale üzerine de İSMAİL’in kendilerine saldırdığı, hakaret ettiği, hepinizden hesap soracağım diyerek tehdit ettiği, İSMAİL’in saldırısı sonucu
MAHMUT’un yüzünden ve elinden yaralandığı, SACİT’in kaşının yarıldığı, devlet malı
olan telsiz cihazının kırıldığı belirtmiştir.
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararı verilmesini istemesi üzerine, İSMAİL 7 Ocak
2016 Perşembe günü saat 16.30 da hakim önüne çıkarılmış ve müdafii GÜLTEN’in
hazır bulunmadığı bir oturumda sorgusu yapılarak, görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklanmıştır.
Olayı iddia ve savunma makamları olarak değerlendirerek; tutuklama kararı
istemi, tutuklama kararı, tutuklama kararına itiraz dilekçesi,
Cumhuriyet Savcısı olarak iddianame, esas hakkında mütalaa ve müdafi olarak da esas hakkında savunma hazırlayınız.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
I. YÖNETİM
A. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması, TBB
Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından “Yarışma Kurulu” sıfatıyla yönetilir ve sonuca
bağlanır. Kurulda yer alan kişilerin ikinci dereceye kadar yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
B. Yarışma Baroları temsil eden takımların coğrafi bölgeler esas alınarak kendi aralarında
yarışacakları Bölge Elemeleri ile bu elemelerde birinci olan takımların açıklanacak yeni
bir olay ile yarışacağı ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan Yarışma Finali olmak üzere
iki aşamadan oluşur.
C. Takımların bölgelere göre gruplamaları ve bölge elemelerinin yapılacağı iller aşağıdaki
gibidir.
D. Bölge elemelerine katılacak olan baroların, Stajyer Avukatların konaklamalarının temini
için yarışmanın yapılacağı il Barosu’na başvurmaları gerekmektedir.
E. Bölge elemelerine katılacak olan Stajyer Avukatların yol ve konaklama giderleri kendi
Barolarınca karşılanacaktır.

BÖLGE ELEMELERİNİN YAPILACAĞI YERLER
AKDENİZ BÖLGESİ:
Yarışmanın Yapılacağı İl : ISPARTA
ANTALYA BAROSU, ADANA BAROSU, HATAY BAROSU, ISPARTA BAROSU,
MERSİN BAROSU, OSMANİYE BAROSU, K.MARAŞ BAROSU
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Yarışmanın Yapılacağı İl : VAN
AĞRI BAROSU, VAN BAROSU, BİNGÖL BAROSU, ERZURUM BAROSU, ERZİNCAN BAROSU,
ELAZIĞ BAROSU, KARS BAROSU, MALATYA BAROSU,
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EGE BÖLGESİ
Yarışmanın Yapılacağı İl : İZMİR
AFYONKARAHİSAR BAROSU, AYDIN BAROSU, DENİZLİ BAROSU, İZMİR BAROSU,
MANİSA BAROSU, MUĞLA BAROSU, KÜTAHYA BAROSU,
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Yarışmanın Yapılacağı İl : BATMAN
BATMAN BAROSU, DİYARBAKIR BAROSU, GAZİANTEP BAROSU, ŞANLIURFA BAROSU,
MARDİN BAROSU, SİİRT BAROSU,
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Yarışmanın Yapılacağı İl : ANKARA
ANKARA BAROSU, KARAMAN BAROSU, KAYSERİ BAROSU, KIRIKKALE BAROSU,
SİVAS BAROSU, ESKİŞEHİR BAROSU, KIRŞEHİR BAROSU, NEVŞEHİR BAROSU
KARADENİZ BÖLGESİ:
Yarışmanın Yapılacağı İl : ORDU
AMASYA BAROSU, ÇORUM BAROSU, GİRESUN BAROSU, KASTAMONU BAROSU,
ORDU BAROSU, SAMSUN BAROSU, TOKAT BAROSU, TRABZON BAROSU,
ZONGULDAK BAROSU, KARABÜK BAROSU,
MARMARA BÖLGESİ:
Yarışmanın Yapılacağı İl : EDİRNE
BALIKESİR BAROSU, EDİRNE BAROSU, İSTANBUL BAROSU, KIRKLARELİ BAROSU,
KOCAELİ BAROSU, SAKARYA BAROSU, TEKİRDAĞ BAROSU, YALOVA BAROSU,
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II. BAŞVURU KOŞULLARI
A. Yarışmaya, yarışma başvuru tarihinde Baroların staj listesine kayıtlı bulunan avukat stajyerleri katılabilirler.
B. Yarışmaya katılım Baro adına yapılacak ve her Baro yarışmaya bir takım ile katılabilecektir.
C. Yarışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olarak ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8
06650 Balgat - ANKARA adresine yapılacaktır.

III. TAKIMLAR VE DOSYALAR
A. Yarışmaya Baroları adına katılacak olan takımlar üç asıl, bir yedek üyeden oluşur. Asıl
üyelerden haklı ve geçerli mazereti belgelenen yarışmacının yerine, yedek üye takımda
yer alır. Her takım yarışmaya katılan asıl üyeler arasından bir kişiyi, “Yarışma Kurulu”
ile gereken hallerde irtibat kurmakla görevlendirmek üzere belirlemek zorundadır. Bu
görevliye yapılan bildirimler takıma yapılmış sayılır.
B. Barolar kayıt başvurularında; takımda yer alan yarışmacıların ve (varsa) takım çalıştırıcılarının, isimlerini, tebligat adreslerini, elektronik posta adreslerini, telefon numaralarını
ve yarışmaya başvuru şartlarını taşıdıklarına dair belgeyi sunmak zorundadırlar. Bu adreslerden herhangi birine yapılacak bildirimler geçerli ve yeterli sayılır.
C. Yarışmanın yazılı aşamasında eleme yapılmayacaktır. Takımların dosya üzerinden yapılacak değerlendirmelerine ilişkin yazılı puanları belirlenecektir.
D. Kurgusal Duruşma Yarışmasına katılan takımlar iddianame ve savunma sunumlarını
usul yasaları ve ilgili mevzuata uygun olarak ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlarlar. Dosyalarda A4 kâğıt kullanılacak, kağıtlarda 2,5 cm kenar boşlukları bırakılacak ve yazımda
Türkçe karakter kullanılacak ve imla kuralları uygulanacaktır. Yazı karakter büyüklüğü
12 punto olacak ve 1,5 satır aralığı bırakılacaktır. Dipnotlarda farklı satır aralığı ve farklı
yazı karakteri uygulanır.
İddia ve savunma için hazırlanan her bir dosya toplam yirmi sayfayı geçmeyecektir.
Dilekçe planları iki sayfayı aşmayacak ancak kaynakça kısmında sayfa sınırlandırması
yapılmayacaktır.
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E. Yazılı aşamada takımlar, yürürlüğe girmemiş olsa bile Resmi Gazetede yayımlanmış
bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren tüm hüküm ve kuralları dilekçelerinde kullanabilirler.

IV. İDDİANAME VE SAVUNMA DOSYALARININ TESLİMİ
İddianame dilekçeleri kırmızı renkte, savunma dilekçeleri ise beyaz renkte kapaklı dosya
olarak altı nüsha halinde düzenlenecek, dilekçelerin sağ üst köşesinde Yarışma Kurulunca
takımlara verilen takım numarası ve iddia veya savunma dilekçeleri için İ veya S harfleri
kullanılacaktır. Dilekçelerde takımların temsil ettikleri baro takım üyelerinin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. İddia ve savunma dilekçeleri CD halinde dosyalarla birlikte sunulacaktır. Teslim tarihinde elde olacak şekilde posta, kargo veya (alındı belgesi karşılığı) elden
yapılacaktır. Takımlar ayrıca iddianame ve savunma dilekçelerini tek word dosyası şeklinde
kaydedilmiş olarak (iddia ve savunmalar ayrı ayrı kaydedilerek) kurgusaldurusma@barobirlik.org.tr adresine e-posta yoluyla göndereceklerdir.

V. YAZILI AŞAMA
Yarışma Kurulu, tarafından görevlendirilen üç kişilik yazılı aşama jürisi takımların dilekçeleri
üzerinde inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda önce her jüri üyesi takımın iddianame ve
savunma dilekçelerine ayrı puan verir, sonra verilen bu puanların toplamının yarısı dilekçe
puanı olarak kaydedilir. Üç jüri üyesinin verdiği dilekçe puanlarının toplanması sonucunda
takımın yazılı aşama puanı elde edilir.
Yarışma koşullarından birisinin bulunmadığını tespit eden Yarışma Kurulu, giderilmesi
mümkün bir eksiklik var ise takıma bu eksikliği gidermesi için beş günlük süre verebilir.
Bu süre takımlara tebliğ edildikten sonra başlar. Eksiklik bu süre içerisinde hiç veya gereği
gibi giderilmezse veya eksiklik, niteliği itibariyle "ağır" nitelikte ise takımın yarışma elemelerine katılmamasına karar verilir. Giderilmesi istenen eksiklik sadece yarışma koşullarına
ilişkindir.
Yarışma Kurulu yarışma kurallarına uyulmaması nedeniyle takımlara ceza puanı verilebilir.
Yarışmanın yazılı ve sözlü aşamasında temel puan, yarışma hakemlerinin verdiği puandan
varsa ceza puanlarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ceza Puanları yazılı aşamada dilekçe puanını, sözlü aşamada da hakem puanını aşamaz. Yarışma Kurulu bu sayıyı arttırmaya
ya da eksiltmeye yetkilidir.
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VI. SÖZLÜ KARŞILAŞMALAR
A. EŞLEŞME, ELEME VE KARŞILAŞMALAR - ÇEYREK FİNAL
1- Eşleşme, sözlü öncesi aşamadır. Bu aşama başında yarışmaya katılan takım sayısı çift
sayı ise bu takımlar kura ile eşleştirilirler. Takım sayısı tek sayı ise kura çekildikten
sonra tek kalan takım, yapılan karşılaşmalar sonucu en yüksek puanla elenen takımla
karşılaşır. Elenen takımların puanı eşit ise eşleşeceği takım kura ile belirlenir. Bu sistem
bütün eşleşmelerde geçerlidir. Yarışmada bir takım bir kez tek kalabilir. Bir kurada tek
kalan takım diğer kuralarda tek kalırsa kura çekimi yenilenir.
2- Karşılaşan takımlardan hangisinin savunma, hangisinin iddia tarafı adına yarışacağı da
eşleştirme yapıldıktan sonra kura ile belirlenir.
3- Sözlü karşılaşmalarda, Yarışma Kurulundan en az bir kişinin salonda bulunması zorunludur. Yarışma Kurulu temsilcisi yarışmayı idare eder ve puan cetvellerini yargıçlardan
teslim alır.
4- Bu aşama sonunda “Puanlama Çizelgesi”ndeki esaslara göre, karşılaşan takımlara puanları verilir. Eleme usulüne göre her karşılaşmada en yüksek puanı alan takım bir üst
aşamaya katılmaya hak kazanır. Yarışmaya katılan takım sayısı dörtten az ise eleme
aşaması yapılmaz.
5- Sözlü karşılaşmalar duruşma şeklinde yapılır. Uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş ilkeler ile iç hukukumuzdaki yürürlüğe girmemiş olsa bile Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren tüm hüküm ve kurallar kullanılır.
6- Sözlü karşılaşmada önce İddia tarafı esas hakkındaki mütalaasını yapmak için 20 dakikalık süresini kullanır sonra Savunma tarafı 20 dakikalık sürede esas hakkındaki savunmasını yapar. Daha sonra İddia tarafının savunma tarafına 3 dakikalık soru sorma
süresi başlar. İddia tarafı soru sorma hakkını bu süre içerisinde bir defada kullanır.
Ardından savunma tarafı sorulan sorulara 6 dakikada cevap verir. Daha sonra savunma
tarafı, iddia tarafına 3 dakika içerisinde sorularını yöneltir; iddia tarafı da bu sorulara 6
dakika içerisinde cevap verir. Soru-cevap bölümüne geçildikten sonra Yargıçlar bu ikinci
kısımda da soru sorabilirlerse de soru süresi ikinci kısımdaki 3 veya 6 dakikalık süreye
eklenir. Süreler arasında aktarma yapılamaz. Takım üyeleri bu süreleri tek veya birden
fazla takım üyesi ile kullanabilir.
7- Sözlü aşamada takımlar, iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağıyla karşılaşmazlar.
8- Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, mahkeme kararlarından
ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama bir metin okuma
şekline dönüşmemelidir. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) kullanılamaz, görsel
sunum yapılamaz. Yarışmada kişisel ses ve görüntü alınamaz. Ses ve görüntü “Yarışma
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Kurulu” tarafından alınır ve yarışma sonrasında takımlara ulaştırılır. Yarışmadaki sözlü ve
yazılı görüntüleri, alma, çoğaltma ve yayınlama hakkı, “Yarışma Kurulu” na aittir.
9- Takımlar, çalıştırıcıları ve takımlarla doğrudan ilgili kişiler, kendilerinin yarışmacı olarak
katılmadıkları karşılaşmaları izleyemezler. Takımın elenmesinin ilanından sonraki karşılaşmalar için elenen takım üyeleri için bu yasak kalkar.
10- Takımların, çalıştırıcılarının ve takımlarla doğrudan ilgili kişilerin yargıçlarla ilişki kurmaları kesinlikle yasaktır. Bunun dışında takımların isim, adına katıldıkları Baro adı ve
benzeri beyanda bulunmaları, bu yönde işaret, logo rozet vb. taşımaları veya bunlara
dilekçe veya diğer belgelerinde herhangi bir şekilde yer vermeleri yasaktır. Yargıçlar da
takımlara bu konuda soru soramazlar. Bu konuda sorulan sorular, takım çalıştırıcıları
ve doğrudan ilgili kişilerce yanıtlanamaz. Bu aşamadaki tüm işlemler sadece takım
numarası üzerinden gerçekleştirilir. Sözlü aşamadaki kurallara uymayanlar uyarılır. Aksi
davranışlar ceza puanını veya diskalifiyeyi zorunlu kılar. Kurallara uymayanlar için sözlü
karşılaşmalar yönünden ceza puanı verilir veya takımın diskalifiye edilmesine karar
verilir. Takımın elenmiş olması, bu yükümlülüğünü etkilemez. Sözlü ceza puanının toplamı, sözlü karşılaşma puanını aşamaz. Takımlar sadece kendi davranışlarından değil,
çalıştırıcılar ile doğrudan ilgili kişilerin eylemlerinden de sorumludurlar.
11- Yarışmayla ilgili diğer verilerin yayınlanması hakkı yarışma sonucunun açıklanmasından itibaren bir yıl süreyle TBB’ne aittir. Bu süre sonuna kadar yayınlanmayan veriler,
hak sahiplerince değerlendirilebilir.

B. YARI FİNAL
1. Yarı-final aşaması sözlü aşamanın ikinci aşamasıdır. Bu aşama başında, karşılaşacak
takımlar ve hangi takımın savunma, hangi takımın İddia olacağı kura ile belirlenir.
2. Yarı-final aşaması sonunda “Puanlama Kurallarındaki” esaslara göre karşılaşan takımlara puanları verilir, karşılaşmada yüksek puan alan takım bir üst aşamaya katılmaya
hak kazanır.

C. ÜÇÜNCÜLÜK KARŞILAŞMASI
1. Yarı-final aşamasında elenen takımlar arasında final aşamasından önce üçüncülük
karşılaşması yapılır. Bu karşılaşmaya katılan takımlar, yarı-final aşamasında savunma
adına yarışmışlarsa iddia; iddia adına yarışmışlarsa savunma tarafı olurlar. Eğer her iki
takım yarı-final aşamasında aynı taraf adına yarışmışsa, kimin iddia kimin savunma
olacağı kura ile belirlenir.
2. Üçüncülük karşılaşmaları sonucunda “Puanlama Kuralları”ndaki esaslara göre en yüksek puanı alan takım üçüncü olur.
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D. FİNAL KARŞILAŞMASI
1. Final aşaması sözlü aşamanın son bölümüdür. Final aşamasına kalan takımlar, bir önceki karşılaşmada savunma adına yarışmışlarsa iddia; iddia adına yarışmışlarsa savunma tarafı olurlar. Eğer her iki takım aynı taraf adına yarışmışsa, kimin savunma kimin
iddia olacağı kura ile belirlenir.
2. Final aşaması sonunda “Puanlama Kuralları”ndaki esaslara göre en yüksek puanı alan
takım yarışmayı kazanır ve ödüllendirilir.

VII. PUANLAMA
A. Yazılı aşama puanı Yarışma Kurulu tarafından görevlendirilen yazılı aşama jürisi tarafından verilir. Takımların yazılı aşama puanları ve varsa ceza puanları, sözlü karşılaşma
öncesi takımlara "özel olarak" bildirilir.
B. Yarışmanın her aşamasında puanlama "Puanlama Kuralları"na göre hazırlanan çizelgeye göre yapılır. Yargıçlar bu puanlama cetveli üzerinden takımlara puan verir.
C. Takımlar yazılı aşamada hukuk bilgisi, hukuki analiz yeteneği, berraklık ve ikna gücü,
kaynak kullanımı ve mevzuat zenginliği, dil kullanımı ve genel dilekçe düzeni, sözlü aşamada hukuk bilgisi, olayları hukuki tahlil yeteneği, hukuk kaynaklarının kullanmasındaki
doğruluk ve zenginlik, sorulara cevaplarındaki doğruluk ve hızlılık, stil, duruş, dil ve
vücut dilini kullanma yeteneği, organizasyon, zamanı kullanma, takım halinde çalışma
başarısı kriterlerine göre değerlendirilirler.
D. Karşılaşmalarda takımların puanları "sözlü aşama puanı"nın %70’i ile "yazılı aşama
puanı"nın %30’unun toplanması suretiyle belirlenir. Yazılı aşamada alınan ceza puanları
sözlü, sözlü aşamada alınan ceza puanları yazılı aşamaya etki etmez.

VIII. ÖDÜLLER
Yarışmada Bölge elemelerinde birincilik, yarışma finalinde ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllendirilir.
Bölge Elemeleri:
Birinci takıma: Plaket + Cüppe + TBB yayınlarından oluşan bir kitap seti ve bir yıl süre ile
TBB yayınlarının ücretsiz aboneliği
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Yarışma Finali:
Birinci takıma

: Altıbin TL para ödülü + Strazburg’da AİHM ziyareti + TBB plaketi + TBB
amblemli saat

İkinci takıma

: Altıbin TL para ödülü + TBB plaketi + TBB amblemli saat

Üçüncü takıma

:Üçbin TL para ödülü + TBB plaketi + TBB amblemli saat

IX. YARGIÇLAR
Yargıçlar (Yarışma Jürisi), Yarışma Kurulu tarafından en az 10 yıllık kıdemi olan avukatlar,
hakim - savcılar ile hukuk fakülteleri öğretim üye ve görevlileri arasından seçilirler. Hakimin
reddi sebeplerini taşıyanlar “Yarışma Kurulunca” yargıç olarak seçilmezler. Sözlü aşama
yargıçlarının ilanından sonra takımlar yargıç isimlerine karşı çekincelerini bu ilandan itibaren üç gün içerisinde Yarışma Kuruluna gerekçeli olarak yazılı bildirebilirler. Yarışma Kurulu
başvuruyu sonuçlandırarak takıma derhal bildirir.

YARIŞMACI VE ÇALIŞTIRICILARIN YASAKLARI
Takımlar, kendilerine verilen takım numaraları üzerinden yarışırlar. Takımların mensup oldukları baroyu temsil eden rozet, logo gibi işaretler kullanmaları yasaktır. Bu konuda sorulan sorulara cevap veremezler
Takımlar, çalıştırıcıları ve doğrudan ilgili kişiler kendilerinin katılmadıkları karşılaşmaları izleyemezler. Bir takım elenmesinden sonraki karşılaşmaları izleyebilir.
Takımların, çalıştırıcılarının ve takımlarla doğrudan ilgili kişilerin sözlü aşama yargıçlarıyla
ilişki kurmaları yasaktır. Yargıçlar da takımlara ve çalıştırıcılarına mensup oldukları kurum
konusunda soru soramazlar. Bu konuda sorulan sorular takım ve çalıştırıcılarınca yanıtlanmaz. Sözlü aşamadaki tüm işlemler takım numarası üzerinden gerçekleştirilir. Aksi davranışlar yarışma kurulu üyelerince uyarılır. Kurallara uymayan takım sözlü aşama ceza puanı
ile cezalandırılır veya takım doğrudan diskalifiye edilebilir.
Tüm yarışmanın sonunda (sonuçlar açıklanmadan önce) tüm yasaklar sona ermiş olacaktır.
Elenmiş takımların da yasakları ancak bu aşamada kalkmaktadır.
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